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FILISTIN KAMPLARI IYILEŞTIRME
VE KALKINDIRMA PROJELERI

TEMIZLIK 
MALZEMELERI DAĞITIMI
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Filistin kampları
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Malzemeleri

Hijyen Lübnan Filistinli Mülteci 
Kampları 

P R O J E  H A K K I N D A 

G E N E L  B i L G i L E R

LÜBNAN
EV TEMIZLIK 
MALZEMELERI
DAĞITIMI PROJESI 

20
20

Lübnan batısında Akdeniz, kuzeyinde ve doğusunda Suriye ve güneyinde Filistin ile komşu bir Ortadoğu ülkesidir.
6 milyon nüfuslu ülkede 1.5-2 milyon civarında Suriye ve Filistinli mülteci yaşamaktadır. Bu bakımdan Lübnan,
dünyada en yüksek oranda mülteci nüfus barındıran ülkelerden biri konumundadır. Siyasi ve ekonomik krizlerle
boğuşan ülkedeki %35’lik işsizlik oranı Filistinli nüfusu arasında %50’ye dayanmaktadır. %65 oranında fakirliğin
yaşandığı Filistin mülteci kamplarında ülke genelinde yaşanan krizler, yoğun nüfus ve işsizlik oranının artmasına
bağlı olarak daha yoğun hissedilmektedir.

- Pandemiden etkilenen fakir ailelere hijyen paketi dağıtarak onları virüsten korumak
- Ailelerin üzerindeki maddi ve manevi yükü hafifletmede onlara yardımcı olmak
- Muhtaç aileleri desteklemek ve onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek

- Malzemelerin temini
- Faydalanıcıların tespiti ve temin edilen malzemelerin dağıtımı
- Projenin fotoğraf, video ve faturalarla raporlanması

Bölge 
Hakkında 

Genel Bilgi

Proje Kısa 
Özeti

Gerekçe

Hedefler

Proje 
Detayı

Uygulama 
Aşamaları

Proje Süresi 

20/11/2020 
31/12/2021

Hedeflenen
Kişi/Aile Sayısı

  Malzeme Birim Fiyatı (€) Adet Toplam (€)
Proje Bütçesi

Siyasi, ekonomik ve sosyal sıkıntıların baş gösterdiği Lübnan’daki mültecilerin %65’i fakirlik sınırının altında
yaşamaktadır. Fiyat pahalılığı ve işsizlikle savaşan mülteciler, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs sebebiyle
zor günler geçirmektedir. Ağustos ayında 28 olarak açıklanan Filistinli mülteciler arasındaki vaka sayısı 244’e
yükselmiştir. Kamplardaki yoğun nüfus nedeniyle sosyal mesafenin sağlanamaması, kalabalık ailelerin tek göz odalı
evlerde yaşaması ve ülkedeki ekonomik kriz nedeniyle yükselen fiyatların fakir aileleri virüsten korunmak için gerekli
hijyen malzemelerini temin etmekte zorlaması gibi nedenlerden ötürü vakalar artarak devam etmektedir. Proje
kapsamında, Lübnan’ın Beyrut, Trablus ve Beka bölgelerinde bulunan Filistinli mülteci kamplarında yaşayan 5.000
aileye el sabunu, dezenfektan, şampuan gibi malzemelerin yer aldığı hijyen paketi dağıtımı yapılacaktır.

- Ortalama 5 kişinin yaşadığı tek göz odalı evlerin bulunduğu kamplarda sterilizasyonun ve gerekli sosyal 
mesafenin sağlanamamasına bağlı korona virüs vakalarının artışa geçmesi
- Ülkede var olan krize ek pandemi nedeniyle oluşan ekonomik sıkıntılar nedeniyle fiyatların yükselmesi
- Fakir ailelerin onları virüsten koruyacak hijyen malzemelerini temin etmede zorlanması

Hijyen Temizlik Seti : Sıvı Sabun (4l) 2 adet, Islak Mendil 1 adet, Şampuan(4l) 1 adet,
Dezenfektan(400ml) 1 adet, Maske(50 adet) 1 kutu, TemizlikHavlusu 1 adet, Eldiven(50 adet) 1 kutu

10.000  Aile    
   50.000 Kişi

Hijyen Temizlik Seti 18,00 10.000 180.000


